STANOVISKO
kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Vlachy pre rok 2021
V zmysle § 18f - odsek 1 - písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Vlachy odborné stanovisko kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu obce Vlachy pre rok 2021.

Východiská spracovania odborného stanoviska
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021
predloženého návrhu podľa nasledovných hľadísk :

je vypracované na základe posúdenia

1. Hľadisko zákonnosti predloženého návrhu rozpočtu (súlad so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a s internými predpismi).
2. Hľadisko metodickej správnosti a odbornosti pri zostavovaní návrhu rozpočtu.
3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
4. Predloženie rozpočtu na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Súčasťou predloženého rozpočtu je aj výhľadový rozpočet na roky 2022-2023.

1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a boli v ňom zakomponované platné zmluvy o nájme nehnuteľného a hnuteľného majetku obce.
V predloženom návrhu rozpočtu obce sú zohľadnené aj príslušné ustanovenia:
- Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov, na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného
zákona bolo vydané Všeobecne záväzné nariadenie obce Vlachy o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
v platnom znení
- Ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti
- Zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky
2021 až 2023 číslo MF/010302/2018-411, ktorá je vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č.
MF/010175/2004-42 uverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004, ktorým sa ustanovujú druhová,
organizačná a ekonomická rozpočtová klasifikácia v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri
zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy a vyhláškou Štatistického úradu SR č. 257/2014, ktorou sa vydáva
štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.
3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Predložený návrh rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na webovej stránke obce
v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom obce
v súlade s § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Východiská tvorby návrhu rozpočtu
Východiskom pre tvorbu návrhu rozpočtu bol vývoj hospodárenia obce v minulých rokoch
a predpokladané rozpočtové určenie výnosu dane z príjmov územnej samospráve na rok 2021. Obec zostavila
návrh rozpočtu na základe zhodnotenia reálneho naplnenia príjmovej časti rozpočtu obce a s predpokladom, že
výdavkovou časťou rozpočtu obce budú zabezpečené všetky základné funkcie samosprávy.

Tvorba návrhu rozpočtu
Predložený návrh rozpočtu obce je spracovaný v súlade so Zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v členení podľa § 9 ods. 1 uvedeného zákona.
Viacročný výhľadový rozpočet má len orientačný charakter a je zostavený v rovnakom členení v akom sa
zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok.
Obec v súlade s § 4 zákona č. 426/2013 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy neuplatňuje
programový rozpočet.
Predložený návrh rozpočtu obce zohľadňuje doteraz známe skutočnosti ako aj predpokladané príjmy
a výdavky, zároveň nadväzuje na štátny rozpočet SR v ktorom sa určuje objem podielu obce na výnose dane
z príjmov fyzických osôb.
Rozpočet obce Vlachy pre rok 2021 je členený na :
a) bežný rozpočet (bežné príjmy / bežné výdavky)
b) kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy / kapitálové výdavky)
c) finančné operácie

Rekapitulácia rozpočtu obce – rok 2021:

Príjmy

Výdavky

(€)

(€)

Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet + granty
Finančné operácie

280620,00

275168,00

0,00

6500,00

1048,00

0,00

SPOLU :

281668,00

281668,00

Členenie príjmov :
výnos dane z príjmov poukaz.samospráve
daň z nehnuteľností
dane za špec.služby (psy,ubytovanie,automaty,rozvoj)

poplatok za TKO
príjmy z nájmu obec.majetku
MŠ - vlastné príjmy (stravné ŠJ, poplatky za MŠ)
poplatky (správne, z predaja služieb a iné)
príjmy z FtE
ostatné príjmy
tuzemský transfer zo ŠR a ESF
Bežné príjmy SPOLU:
Kapitálové príjmy SPOLU:
prevod z RF
Finančné operácie SPOLU:
P R Í J M Y SPOLU:

(údaje v €)
208000,00
27170,00
5000,00
18000,00
1450,00
5700,00
2300,00
6000,00
500,00
6500,00
280620,00
0,00
0,00
1048,00
1048,00
281668,00

Členenie výdavkov :

položka

111 až 311
411 + 42
611
511 + 531 + 54
321
43
911+921+931+941
34
811 + 82
33
711 + 721
101

špecifikácia
verejná správa (obecný úrad, komunikácia s občanmi)

požiarna ochrana + civilná ochrana
MK, správa a údržba ciest
nakladanie s odpadmi
verejná zeleň
verejné osvetlenie
kultúrny dom, knižnica,kultúrne podujatia, kronika

občianske obrady a spoločenské udalosti
rekreačné a športové služby
správa a údržba cintorínov
MŠ a Školská jedáleň
bežné transfery (stav.úrad,Sokolčania,CVČ,neziskové org.)

Bežné výdavky SPOLU :
radar
príručný sklad pri multifunkčnom ihrisku
autobusová zastávka - Vlachy
Kapitálové výdavky SPOLU :
Splátky istiny z úverov
Finančné operácie SPOLU:
VÝDAVKY
SPOLU:

(údaje v €)
112823,00
7466,00
3500,00
20300,00
22910,00
5970,00
11333,00
500,00
6500,00
2820,00
75796,00
5250,00
275168,00
2000,00
2000,00
2500,00
6500,00
0,00
281668,00

Záver
Predložený návrh rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 je spracovaný v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj všeobecne záväznými nariadeniami obce Vlachy. Návrh
rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre, v dostatočnom rozsahu a je predpoklad, že nastaveným
rozpočtom budú zabezpečené všetky základné funkcie obce pri výkone samosprávy ako aj originálnych
kompetencií (MŠ).
Návrh rozpočtu je v súlade s ustanoveniami § 10 ods.7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je zostavený ako
vyrovnaný.
V rámci rozhodovania o základných otázkach života obce má obecné zastupiteľstvo na základe §11 ods.4
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov právomoc schvaľovať
rozpočet obce a jeho zmeny – na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu obce
Vlachy na rok 2021 schváliť bez výhrad a návrh výhľadového rozpočtu na roky 2022-2023 zobrať na
vedomie.

V Liptovskom Petre,

9. 12. 2020
................................................
Slabej Pavel (hlavný kontrolór obce)

